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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 
Материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине, број 404-1-110/15-84, сагласно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 
 

Дана 20.11.2015. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењeм у вези поступка јавне набавке Материјала за хемодијализу – који зависи 
од типа машине, број 404-1-110/15-84, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање 1:  

 Наше мишљење је да би код сваког назива добара у оквиру једне партије требало да 
стоји „или еквивалентно“ јер се наводе робне марке. 

Одговор 1: 

 Предмет јавне набавке је материјал за дијализу који зависи од типа машине. Назив 
добара који су предмет јавне набавке не садржи робне марке, већ је наведено за који тип 
апарат се исти набавља. 

 Сходно наведеном, комисија остаје при наводима из конкурсне документације. 

Питање 2:  

 Партија 14. Техничке спецификације односи се на патрон сувог бикарбоната у 
одговарајућем паковању намењеног за апарате некадашње компаније Hospal модел Innova. 
Наведено је да је потребан патрон са 720 грама соде бикарбоне.  

 
 Да ли је бикарбонатни патрон са 750 грама соде бикарбоне, уколико је одговарајући по 
осталим карактеристикама, одговарајући за ову партију? 
 
 Ово је важно из ралога што се ради о тзв. универзалниом бикарбонатном патрону који 
је идентичан за апарате Belco, Hospal Innova, B Braun, Nipro, Juga, Gambro АК 100 и АК 200, 
односно за све апарате изузев Freseniusa, а количина соде бикарбоне од 650 грама је сасвим 
довољна ѕа један третман. То се види и из партије 22 где сте предвидели више различитих 
грамажа за исти патрон бикарбоната. 

 
Одговор 2: 

 Наручилац је у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дужан да у року од три 
дана од дана пријема захтева објави свој одговор на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници. Сходно наведеном, Наручилац ће доставити појашњење или изменити конкурсну 
документацију, након усаглашавања ставова чланова Комисије. 

       Питање 3: 

 Партија 15. Техничке спецификације обухвата три производа, од којих је један 
идентичан као производ из партије 14. 
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 Зашто је омогућено произвђачу апарата Gambro да и даље одржава монопол на соду 
бикарбону када је патраон бикарбоната за апарат Gambro АК 200 идентичан као за Hospal 
Innovu и друге наведене апарате? 

Одговор 3: 

Наручилац је у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дужан да у року од три 
дана од дана пријема захтева објави свој одговор на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници. Сходно наведеном, Наручилац ће доставити појашњење или изменити конкурсну 
документацију, након усаглашавања ставова чланова Комисије. 

Питање 4: 

 У тексту оквирног споразума наводи се финансијско обезбеђење за добро извршење 
посла док у одељку „Упутство понуђачима“ о томе нема ни речи. Да ли се ради о некој журби, 
пошто је од поништења претходног поступка прошло свега три месеца или то тако треба да 
буде? 

 Одговор 4: 

 Наручилац се приликом израде конкурсне документације руководио Правилником о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова објављеним у Службеном гласнику РС бр. 86/15 дана 
14.10.2015. године. Наведени Правилник је усклађен са Законом о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Конкурсна документација за предметну јавну набавку израђена је у свему у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама и Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
објављеним у Службеном гласнику РС бр. 86/15. 

Упутство понуђачима садржи све прописане елементе. Обезбеђење за добро 
извршење посла дефинисано је оквирним споразумом, који понуђач потписује, чиме потврђује 
да прихвата све одредбе дефинисање истим. Како се обезбеђење за добро извршење посла 
доставља након закључења оквирног споразума, а не као саставни део понуде, исто није 
садржано у упутству понуђачима. 
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